Dagorde vergadering
gemeenteraad dinsdag 26 februari 2019

De voorzitter van de gemeenteraad, Adinda Claessen, verzoekt, voor de eerste maal, de
gemeenteraad te vergaderen op dinsdag 26 februari 2019 om 19:30 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis te Vaalbeek, Gemeentestraat 2, 2de verdieping.
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